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Waarnemingen van een Zeearend

Op dat moment kwam er op enige afstand een grote vogel aanvliegen.

Mijn eerste reactie was: een Blauwe Reiger, Toen de vogel in de kijker

(8 x 56) kwam zag ik echter dat het een zeer grote roofvogel moest zijn.

Dadelijk viel hot op dat de vleugeltoppen diep gevingerd waren, De vleugels

waren lang, erg breed en de vlucht zeer rustig. De vogel maakte van opzij

een wat "platte" indruk. Even later was hij schuin boven mij, afstand ca,

200 ra,| de kop stak opvallend ver naar voren en de staart leek vrij smal.

Wat de kleur van het verenpak betreft is te vermelden dat de roofvogel van

boven en onder donkerbruin gekleurd was. Aan de bovenzijde waren ook nog
wat lichtere (geelachtige) vlekken te zien. Helaas was de roofvogel maar

korte tijd waar te nemen aangezien een groep beuken mij verder het uitzicht

ontnam. Do vogel verdween in zuidwestelijke richting.
Gezien de grotte, vleugelslag, vliegbeeld en kleur van deze roofvogel ben ik

de mening toegedaan een jonge Zeearend te hebben waargenomen.

In de litteratuur wordt de Zeearend opgegovon als een vrij zeldzame wintergast

die hier in een zeer klein aantal kan voorkomen (bv, Knardijk, Hoge Veluwe,
duinstreken en Waddeneilanden), De hierboven beschreven waarneming is niet de

eerste van deze soort voor het Laarder Wasmeer, Ons lid de heer J, Taapken
nam daar ook een zeearend waar. Gedurende tenminste twee dagen is dat exem-

plaar daar gesignaleerd. Die waarnemingen werden waarschijnlijk in mei 1943

gedaan, het juiste jaartal is niet zeker.

J. Harder

Op 28 december 1976 was ik naar het Laarder Wasmeer gegaan om waterwild te

tellen. Terwijl ik rondkoek bij de grote plas (tijd 12.25 uur) vlogen

plotseling velen van de op het ijs zittende Kokmeeuwen schreeuwend op.

Op zo'n moment kijk je dan altijd naar de lucht in de hoop dat deze ver-

storing mogelijk door een roofvogel is veroorzaakt. Direct boven de Meeuwen

was echter niets te zien en ik veronderstelde dat het "loos alarm" was.


